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سياسة

سياسة

ّ
السعوديون يبقون البحصة :ارتحنــا من نادر
المشهد السياسي

يترابط المشهد ،من العراق إلى لبنان ،مرورًا بسوريا .بعد انتخابات  2009في لبنان وانتخابات  2010في العراق ،أراد
السعوديون في زمن «السين ـــ السين» أياد عالوي في بغداد وسعد الحريري في لبنان .تمسكت طهران بنوري المالكي.
الحقًا ،استقال الحريري ،فحل مكانه نجيب ميقاتي ،خالفًا إلرادة دمشق والرياض ،كما في حالة المالكي .في  ،2018لن
يكون تشكيل حكومة في العراق أو لبنان ،بمعزل عن تطورات اإلقليم
حسين أيوب
كــاد وليد البخاري يقولها :الحمدلله
تـ ـح ــررن ــا .ل ـك ـنــه ق ــال ـه ــا ب ـل ـغــة واق ـع ـيــة
معبرة جدًا :ارتحنا من نادر.
ث ــاث كـلـمــات قــالـهــا ال ـقــائــم بــاألعـمــال
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان تـ ـخـ ـت ــزل كــل
ال ـت ـح ـل ـي ــات وح ـ ـبـ ــر ال ـ ـكـ ــام وه ـم ــس
الصالونات املغلقة أو املعلنة .ال يخفي
ال ـس ـع ــودي ــون ،وم ـع ـهــم اإلم ــاراتـ ـي ــون،
فرحتهم بإطاحة سعد الـحــريــري ابن
عـمـتــه نـ ــادر ال ـح ــري ــري .إط ــاح ــة ظــاملــة
ب ـكــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـمــة لــرئ ـيــس حـكــومــة
ق ــرر أن يستجيب إلي ـح ــاءات ال ـخــارج.
أن ُي ّ
عري نفسه في السياسة .أن ُيبعد
امل ـم ـســك بـمـعـظــم م ـل ـفــات وريـ ــث رفـيــق
الـحــريــري ،فــي الــداخــل وال ـخ ــارج ،منذ
 13عامًا .العالقة مع حزب الله والتيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بــري
ً
وحدها تحتاج «جبال» في السياسة،
فكيف إذا أضفت إليها ملفات سياسية
واقتصادية تبدأ وال تنتهي .ال يظلم
سعد الحريري نفسه وحسب ،بل يظلم
نـ ــادر ال ـح ــري ــري م ـعــه .ل ـيــس انـتـقــاصــا
مــن محمد منيمنة املشهود لــه بدقته
وتفانيه ،لكن نادر لم يكن مجرد «مدبر
منزل ومواعيد».
منذ أن خرج سعد الحريري من أسره
في الرياض ،كان متيقنًا أن ثمة فاتورة
ي ـتــوجــب عـلـيــه دف ـع ـهــا قــري ـبــا .ت ــرك له
ال ـفــرن ـس ـيــون واألم ـي ــرك ـي ــون ال ـهــامــش
ال ـ ــذي ط ـل ـب ــه .أن ي ـن ـجــز االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة .وافـقـهــم ال ــرأي الـسـعــوديــون
واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــون ،ولـ ــذلـ ــك ،قـ ـ ـ ــرروا ع ــدم
ال ـت ــدخ ــل ،ب ـص ــورة فــاض ـحــة ،ط ــامل ــا أن
رجلهم األول في لبنان ،لم يقترب من
بعض الخطوط الحمراء ،وأبــرزهــا ما
يتصل بحزب الله .امل ــداراة السياسية
لـلـحــريــري ،استوجبت اإلق ـفــال املوقت
ل ـح ـن ـف ـي ــة ال ـ ــدع ـ ــم امل ـ ــال ـ ــي ع ـ ــن ب ـعــض
«املتمردين» ،فكان أن دفع هؤالء الثمن
في االنتخابات وفي طليعتهم أشرف
ريفي الذي بلغ به األمر قبل أشهر من
االنتخابات حد التلويح بتقديم 128
مرشحًا لكل املقاعد النيابية!

هل يكون تكليف الحريري
مقدمة للتأليف أم االعتكاف
أم االعتذار؟
«العقوبات» التي فرضتها «غرفة
الرياض» ،بشراكة إسرائيلية ،لن
تجعل حزب الله يعلن استسالمه
الـ ـح ــري ــري ي ـس ـت ــدي ــن وال ـ ـسـ ــارقـ ــون ال
يوفرون
غ ـ ــداة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـ ــدأت امل ــراجـ ـع ــة.
اكتشف الحريري هــول ما فعل معظم
الـفــريــق املـمـســك بــاالنـتـخــابــات .الــرجــل
ي ـق ـتــرض ن ـحــو سـبـعــن م ـل ـيــون دوالر
أم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـ ــن أحـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـصـ ــارف
اللبنانية ،ويـحـ ّـصــل مـبــالــغ أخ ــرى قد
ال تتجاوز العشرة مــايــن دوالر ،من
«أصــدقــاء» ،دعمًا ملعركته االنتخابية،
فماذا كانت النتيجة؟
ل ــم ت ـخــل دائ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة م ــن ع ــورة
تنظيمية ـ ـ ـ إداري ــة .للمرة األول ــى ،في

للحريري أن يطمح ولباسيل أن ّ
«يغرد» ،ولكن ها هو ميشال عون ال يخطئ خياراته (هيثم الموسوي)

ت ــاري ــخ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ال ـتــي
يشارك فيها تيار املستقبل منذ أكثر
من عقدين من الــزمــن ،ترتفع الشكوى
م ــن ع ــدم وجـ ــود م ـنــدوبــن لـلـتـيــار في
عشرات األقالم .هذه عينة بسيطة .لكن
ما هو االستنتاج؟
ُي ـ ـصـ ــر الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي «الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار» ع ـلــى
الـتـعــامــل مــع سـعــد ال ـحــريــري بصفته
م ـج ــرد «ب ـق ــرة حـ ـل ــوب» .ه ــو يـسـتــديــن
ً
أم ــواال ليفوز بانتخابات يعتقد أنها
«م ـف ـص ـل ـيــة» و«ت ــأس ـي ـس ـي ــة» ،وهـ ــؤالء
ي ـ ـسـ ــرقـ ــون ويـ ـحـ ـجـ ـب ــون وي ـ ـتـ ــآمـ ــرون.
العينات كثيرة .اتخذ الحريري قراره.
ً
ال بــد مــن تــدفـيــع كــل مــن ك ــان مـســؤوال
عــن هــذه النتيجة االنتخابية .األكيد،
واألك ـ ـ ـيـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـدًا ،أن ال عـ ــاقـ ــة لـ ـن ــادر
الحريري باملجريات االنتخابية .هي
م ـس ــؤول ـي ــة ش ـق ـي ـقــه أحـ ـم ــد ب ــال ــدرج ــة
األولى ومعه ماكينة انتخابية وجسم
حزبي ممتد من العرقوب حتى وادي
خالد.
على مستوى التنظيم ،أحدث الحريري
الصدمة اإليجابية املطلوبة .اإلطاحة
ب ـ ـ ـ ــرؤوس وتـ ـحـ ـس ــس هـ ـ ــذا وذاك حــد
سيف ال ـقــرارات اآلتـيــة ،أص ــاب الجسم
الحزبي وجمهور املـنــاصــريــن ،بحالة
نشوة واسترخاء .غير أن لألمر تتمة.
ه ـنــا ،ال ي ـبــدو سـعــد ال ـحــريــري جــاهـزًا
لـلـمـحــاسـبــة ،وبــال ـتــالــي ،ال بــد ملفعول
النشوة أن يتبدد يومًا ما ،وأن يكتشف

الجمهور أن شيئًا لــم يتغير ،ولــو أن
ال ــرج ــل م ـضــى بـ ـ ـق ـ ــرارات ،ف ــي ال ـش ـكــل،
قــد تمس بعض املحيطني بــه وبعض
قطاعاته الحيوية ،ومنها اإلعالم.

يريدون «رأس نادر»
الـخـطــأ الـ ــذي ارت ـك ـبــه سـعــد الـحــريــري
عمدًا أو عفوًا ،هو توقيت االنتخابات
لقبول استقالة مدير مكتبه .ال يعني
ذلــك بــأي حــال من األحــوال تبرئة نادر
الـحــريــري .األخـيــر ،يتحمل املسؤولية
األكبر سياسيًا ،من موقعه الذي جعله
«مايسترو» أو «مـهـنــدس» الكثير من
التحالفات واللوائح واألسماء ،التي لم
تغادر سقف خطاب البيال في الذكرى
الـ 13الستشهاد والده رفيق الحريري.
فــي هــذا الخطاب ،قــال سعد الحريري
إننا سنخوض االنتخابات على لوائح
ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل وب ـمــرش ـحــن م ــن كل
الـطــوائــف فــي كــل لبنان .كانت وظيفة
ن ــادر ال ـحــريــري تــرجـمــة تـلــك الكلمات
بالسياسة ووظيفة التيار بماكينته
وج ـس ـم ــه ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ـت ــرج ـم ــة عـلــى
األرض.
خطأ التوقيت ال يبدد حقيقة املضمون.
ليس خافيًا على أحــد أن السعوديني
واإلماراتيني يريدون «رأس نادر» .هم
يـحـمـلــونــه مـســؤولـيــة م ـســار بــاكــورتــه
الـصـفـقــة الــرئــاس ـيــة ،و«م ـســك خـتــامــه»
إدارت ـ ـ ــه مل ـعــركــة إخـ ـ ــراج ابـ ــن خ ــال ــه من

األس ــر ،إل ــى حــد كـســر كلمة محمد بن
س ـل ـم ــان ،مـ ـ ــرورًا بــال ـح ـكــومــة وق ــان ــون
االنتخاب والصياغات السياسية التي
ّقربت تيار املستقبل من التيار الوطني
الحر وأبعدته عن القوات اللبنانية.
ال ـت ـق ــت م ــراجـ ـع ــات س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ش ـخ ـص ـيــا ،وب ــا وسـ ـط ــاء ،م ــع ك ــل من
الــرئـيــس الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون
وصـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــاري ــد
كوشنير (املـهـتــم استثنائيًا فــي هــذه
األيـ ـ ــام ب ـب ـعــض امل ـل ـف ــات ال ـح ـيــويــة في
ّ
ل ـب ـنــان) ،عـنــد نـقـطــة م ـحــوريــة ،شكلت
ال ـ ــداف ـ ــع الت ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار إق ـ ـصـ ــاء نـ ــادر
ال ـح ــري ــري .قــامــت واش ـن ـطــن وبــاريــس
بــواجـبــاتـهـمــا م ــع «ال ــرئ ـي ــس امل ـح ــرر».
انـتـهــت «ف ـت ــرة ال ـس ـمــاح» وع ـلــى سعد
الـ ـح ــري ــري االل ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـع ـه ــدات ــه .ب ــدا
واض ـح ــا أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ال يــريــد
أن يـغــرف مــن مــالــه الـشـخـصــي فــي أي
استثمار سياسي فــي لـبـنــان .الــديــون
ّ
الشخصية تـتــراكــم .كلفته ،وفــي وقت
قـيــاســي ،خ ـســارة الـكـثـيــر مـمــا ورث ــه ـ ـ ـ
وبقية إخوته طبعًا ـ ـ ـ من والــده رفيق
الـحــريــري ،بــدءًا مــن «سـعــودي أوجيه»
ً
مرورًا بـ«بنك البحر املتوسط» ،وصوال
إلى الكثير من العقارات والشركات في
الخارج.
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،يـ ـب ــدو سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
كــأنــه يــريــد اسـتـنـســاخ تـجــربــة والـ ــده.
مستشارون ومكاتب وأجهزة يوفرون

لرفيق الحريري يوميًا «داتــا» ضخمة
م ــن امل ـع ـلــومــات ،ول ــه وحـ ــده أن يتخذ
ال ـقــرارات .املصيبة مع سعد الحريري
أنــه لــم يصبح جــاهـزًا لـهــذه املـهـمــة .لم
يتصالح مع الوقت وفضيلة االستماع.
مع ترتيب امللفات أو تنظيمها ،فكيف
سينظم حــواره مع رئيس الجمهورية
ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب وح ـ ــزب ال ـل ــه وول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط وس ـم ـي ــر ج ـع ـجــع وعـ ـش ــرات
الـ ـقـ ـي ــادات؟ ل ـيــس امل ـق ـص ــود بــال ـســؤال
االستهانة بما اكتسب سعد الحريري
وال بـمــا يـحـيــط ب ــه م ــن كـ ـف ــاءات ،على
قلتها ،خصوصًا تلك «املعلنة» منها.
البصمة الـسـعــوديــة ـ ـ ـ اإلمــارات ـيــة ،في
قـ ــرار ال ـح ــري ــري ،ال ت ـتــرك هــام ـشــا ألي
اس ـت ـن ـت ــاج آخـ ـ ــر .ل ـك ــن مـ ـ ــاذا ب ـع ــد طــي
صفحة ن ــادر الـحــريــري ال ــذي عــاد ليل
أول من أمس إلى بيروت؟
ي ــري ــد رئ ـي ــس ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ال ـع ــودة
إل ــى ال ـس ــراي الـحـكــومــي «م ـب ــارح قبل
الـ ـي ــوم» .اع ـت ـبــاراتــه سـيــاسـيــة ومــالـيــة
وشخصية .ممره اإللــزامــي ،من وجهة
نظره« ،التطبيع» مع اململكة وحاكمها
الحقيقي محمد بن سلمان.

غرفة الرياض ...وشيطنة حزب الله
في الشكل ،قرر السعوديون أن ينال
ال ـح ــري ــري م ــا ي ــري ــد .ح ـتــى اإلف ـط ــار
الـ ــذي ك ــان يــريــد ول ـيــد ال ـب ـخ ــاري أن

ي ـك ــون ،غـ ـدًا (ال ـس ـب ــت) ،ف ــي ال ـس ـفــارة
ال ـس ـعــوديــة« ،جــام ـعــا ل ـكــل األط ـيــاف
الـ ـسـ ـن ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،بـ ـم ــن ف ـي ـهــم
بـعــض رم ــوز  8آذار ،مـمــن ف ــازوا في
االنـتـخــابــات (فيصل كــرامــي وجهاد
الصمد وعبد الرحيم م ــراد) ،تحول
إلــى إفـطــار حـصــري «بــرعــايــة رئيس
الحكومة» ،يكاد يقتصر على رؤساء
الحكومات (إذا لبوا كلهم الــدعــوة)،
وع ـ ـشـ ــرات امل ــدع ــوي ــن ،ل ـي ــس بـيـنـهــم
بالطبع مراد والصمد وكرامي!
ُ
أمــا فــي املضمون ،فــإن املكتوب ُيـقـ َـرأ
من عنوانه« .العقوبات» التي قررت
فــرضـهــا« ،غــرفــة ال ــري ــاض» ،بشراكة
إســرائـيـلـيــة كــام ـلــة ،ل ــن تـجـعــل حــزب
الله يعلن استسالمه ،ولكنها خطوة
لها سياقها .هل يستطيع الحريري
أن يفسر للسعوديني واإلمــارات ـيــن
ع ـجــزه عــن إدارة ظ ـهــره ل ـحــزب الـلــه،
ال ب ــل ح ـت ـم ـيــة ش ــراك ـت ــه م ــع تـنـظـيــم
«إرهـ ـ ــابـ ـ ــي» ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـس ـع ــودي ــن
واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن
(باألمس ،شملت عقوبات األميركيني
القيادي في حزب الله السيد عبدالله
صفي الدين ورجل األعمال اللبناني
محمد بزي)؟ هل يستطيع الحريري
أن يتجاهل أن هناك شريحة ال تقل
ع ــن أرب ـع ـم ـئــة أل ــف لـبـنــانــي صــوتــوا
فقط ملرشحي «حزب الله» وحلفائهم
فــي معظم ال ــدوائ ــر ،هــل صــار هــؤالء
كلهم بمثابة «إرهابيني»؟
للحريري أن يطمئن أن قــرار تسميته
رئـيـســا للحكومة بغالبية مــوصــوفــة،
صـ ــار ف ــي ج ـي ـب ـتــه ،ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وب ـعــدهــا .ال ـق ــرار ل ـحــزب ال ـلــه ول ــو قــرر
أال يـسـمـيــه ف ــي اس ـت ـش ــارات الـتـكـلـيــف.
لكن هل يمكن أن تتألف حكومة إذا لم
تكن محكومة بـتــوازنــات ّاالنتخابات،
وأقلها أن ثلث النواب ُ
السنة ،فازوا في
لــوائــح معارضة آلل الـحــريــري ،ويحق
لهم أن يتمثلوا في أية وزارة جديدة؟
وإذا ك ــان ح ــزب ال ـل ــه ،وب ـل ـســان أمـيـنــه
الـ ـع ــام ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه ،أخ ــذ
عـلــى عــاتـقــه شخصيًا ،مهمة محاربة
ال ـف ـس ــاد ك ــأول ــوي ــة ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات،
فــإن أولــى ترجماتها أن يتمثل بثالثة
حزبيني في الحكومة ،وأن تسند إليهم
وزارات حقيقية ،وأن يكون فــي صلب
ً
ك ــل ال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـبــا،
فـهــل يـمـكــن أن يـخـطــر عـلــى ب ــال سعد
الحريري أن تتألف حكومة ،من خارج
هذه املعطيات؟
تفاهمات الحريري وجعجع لم تكتمل
وإذا كان الحريري ،يقترب أكثر فأكثر،
من سمير جعجع ،الــذي يكاد ينافسه
في موقع «املعتمد األول» سعوديًا في
لبنان ،فإن محاولة «تربيطه» بشروط
من نوع تلك التي أفاض سمير جعجع
في عرضها ،في سهرة «بيت الوسط»
ليل الثلثاء  -األربعاء املاضي ،لن تكون
واق ـع ـي ــة ،خ ـصــوصــا م ــا ي ـت ـصــل منها
ً
بالحصص ونوعية الحقائب ،فضال
عن مضمون البيان الوزاري للحكومة
الجديدة.
وإذا ك ــان ال ـحــريــري ،يــريــد أن يحافظ
على توليفة جــديــدة لعالقته بالعهد،
تـقـ ّـربــه أكـثــر مــن الـعـمــاد مـيـشــال عــون،
وت ـ ّ
ـوس ــع ال ـهــامــش بـيـنــه وب ــن جـبــران
باسيل (التيار الوطني الحر) ،ملصلحة
التكيف أكثر مع جعجع وخياراته ،في
انتظار املــزيــد مــن االخـتـبــارات ،للتيار
الـحــر ورئـيـســه ،ف ــإن مــا أنـجــز فــي لقاء
«بيت الوسط» بني الحريري وجعجع،
ل ــم يـبـلــغ حـ ــدود ال ـت ـفــاهــم ال ـكــامــل ،في
انتظار أجوبة متبادلة من الجانبني،
سـتـكــون ره ــن ل ـق ــاءات الح ـقــة بينهما
مــن جـهــة ،وبــن مــن سيؤمن التواصل
الثنائي (غطاس خــوري عن املستقبل
وملحم رياشي عن الـقــوات) ،من جهة
ثانية.

ه ـنــا ت ـح ــدي ـدًا ،ي ـت ـبــدى سـ ــؤال مـيـشــال
عــون .ملــاذا بــادر باتجاه الرئيس نبيه
ً
بــري ،اتـصــاال ودع ــوة للغداء وتحديد
مــوعــد إفـطــار القصر الجمهوري هذه
الـ ـسـ ـن ــة فـ ــي الـ ـث ــال ــث والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
أيـ ــار (ل ـض ـم ــان ح ـض ــور ب ــري بصفته
ً
رئيسًا للمجلس) ،وص ــوال إلــى القول
إن الـجـبـهــة الـنـيــابـيــة الـعــريـضــة ،التي
ت ـح ــدث عـنـهــا ًرئ ـي ــس امل ـج ـلــس ،يمكن
أن تشكل راف ـعــة للعهد وق ــوة دفــع له،
خصوصًا في ضوء املضمر سياسيًا،
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ح ـكــومــة ومـجـلـســا
وسياسات؟

من يريد للعهد أن يتآكل رصيده؟
إذا نال سمير جعجع مراده حكوميًا،
ي ـكــون ق ــد رب ــح أمـ ــام ج ـم ـه ــوره ،وإذا
ّ
ل ــم ي ـت ـســن ل ــه ذلـ ــك ،ف ـلــن ت ـكــون هـنــاك
حكومة من دونه ،أقله من وجهة نظر
السعوديني واإلماراتيني .وهذه نقطة
ي ـ ــدرك ال ـح ــري ــري م ـغ ــزاه ــا ومـعـنــاهــا
وت ــداع ـي ــات ـه ــا ،ف ـهــل ي ـك ــون الـتـكـلـيــف
مـ ـق ــدم ــة ل ــاعـ ـتـ ـك ــاف أو لـ ــاع ـ ـتـ ــذار.
وف ــي كــا الـحــالـتــن ،وب ــدل أن تشكل
حـكــومــة مــا بـعــد االنـتـخــابــات «وزارة
العهد األولى» ،يقضم مسار التأليف
مـ ــن رصـ ـي ــد ال ـع ـه ــد ويـ ـه ــز ص ــورت ــه،
خصوصًا في الشارع املسيحي ،بما
يــؤدي إلــى التأسيس ملسار لن يكون
مستبعدًا بعده ،أن ال تقل كتلة القوات
اللبنانية في انتخابات العام ،2022
عن عشرين نائبًا ،على حساب كتلة
العهد .وهل يمكن ذلك أن يمنع سمير
جـعـجــع م ــن ت ـقــديــم نـفـســه «الــرئ ـيــس
امل ــارون ــي األقـ ــوى واألول» ،باملنطق
الـ ــذي ّأسـ ــس ل ــه ال ـع ـهــد ال ـحــالــي منذ
سنوات حتى اآلن؟
هو التنازع ذاتــه يستمر منذ الصفقة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا .سـعــد
الحريري يؤمن بالرهان على ميشال
عون وجبران باسيل ،وهو كان متفقًا
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع نـ ــادر
الحريري ومــع عمته بهية التي قالت
إنـ ــه كـ ــان األج ـ ـ ــدر ب ـن ــا أن ن ـض ــع يــدنــا
بـيــد مـيـشــال ع ــون مـنــذ لـحـظــة عــودتــه
إلــى لبنان عــام  2005بــدل الرهان على
أح ــزاب وشخصيات أثبتت التجارب
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى  13ع ـ ــام ـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـج ــرد
«ديكورات».
للحريري أن يطمح ولـجـبــران باسيل
أن ّ
«يغرد» ،ولكن ها هو ميشال عون ال
يخطئ خياراته .عينه على الضاحية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ال ي ــري ــد ألحـ ــد أن يـكـســر
كـلـمـتــه ه ــذه امل ـ ــرة :إي ـل ــي ال ـف ــرزل ــي هو
نــائــب رئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي .يريد
أن يـحـتـضــن س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ولـكـنــه
ال يريد ألحــد أن يسجل عليه أنــه كان
شريكًا في وسم أشــرف ظاهرة عرفها
لبنان والعرب بـ«اإلرهاب».
ي ــري ــد م ـي ـش ــال عـ ــون ًل ـل ـت ـيــار ال ـح ــر أن
يـ ـك ــون أكـ ـث ــر رح ـ ــاب ـ ــة وأن ي ـس ـتــوعــب
م ــن ه ــم ب ــداخ ـل ــه وأن ي ـف ـتــحُ ال ـن ــواف ــذ
ويـسـتــوعــب م ــن خ ــرج ــوا أو أخ ــرج ــوا،
ف ــ«امل ـن ـت ـصــر» ،كـلـمــا ك ــان ك ـب ـي ـرًا كلما
ات ـس ـع ــت امل ـس ــاح ــة ل ـل ـك ـبــار م ــن حــولــه
وضاقت أمام «الصغار» و«املنتفعني»
و«ال ــوص ــولـ ـي ــن» .ل ـس ــان ح ــال ــه أن ما
حـقـقــه «ال ـت ـيــار ال ـح ــر» م ــن ف ــوز صــاف
( 18نائبًا حزبيًا) إنما جاء من رصيد
صـحـنــه ال ـس ـيــاســي وتـضـحـيــاتــه منذ
نـهــايــة الـثـمــانـيـنــات حـتــى يــومـنــا هــذا.
البقية أتــت مــن وهــج عهد وتحالفات
ومـتـمــولــن ،وبــالـتــالــي ،عـلــى الجميع،
في التيار وخارجه ،أن يتواضع .فليس
بخطاب تهديد املسلمني «بزمن بشير
(الجميل) وكميل (شمعون)» ،تكتسب
شــارعــا ،وت ـحـ ّـولــه إل ــى وق ــود لـحــرب ال
تبقي وال تــذر ،وتكون النتيجة هجرة
آخر املسيحيني الذين قرروا أن يقاوموا
بالصمود في أرضهم وبلدهم.
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تقرير

أحمد الحريري ينجو ...إلى حين

طبعًا ال ّ
تتحمل الرؤوس
الصغيرة التي طاولتها
العقوبات في تيار المستقبل
وحدها مسؤولية الترهل
التنظيمي والشعبي .فهناك
مسؤولية أكبر تقع على
عاتق الكبار ،على رأسهم
سعد الحريري ،وهو صاحب
الفشل الكبير في ما آلت إليه
األمور
ميسم رزق

ُ
ُ
ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» ع ـلــى م ـف ـتــرق ط ــرق.
األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ع ـ َـص ـف ــت بـ ــه لـ ــن تـنـتـهــي
بـمـجـمــوعــة ق ـ ـ ــرارات ات ـخ ــذه ــا الــرئ ـيــس
سعد الحريري .الجميع ينتظر الدفعة
الثانية .واألهم من ذلك ،هو تحديد من
َ
ُسـيـكــون فــي مــرتـبــة الـخــلــف لـكــل الــذيــن
أزيحوا ،وانتهت ّ
مدة صالحيتاهم.
ّ
املستقبل يخرج
اآلن بــدأ الكل في تيار
ُ
مـ ــن ه ـ ــول ّالـ ـص ــدم ــة ،وي ـ ــدخ ـ ــل مــرح ـلــة
الترقب .ترقب ما ينتظر التيار من أعلى
ً
ـزوال إلــى الـقــاعــدة ،وقــد ّ
تبي أن
الـهــرم نـ
ـس ف ــوق رأس ـ ــه خ ـي ـم ــة» .لكن
ـ
ي
ـ
ل
«أح ـ ـ ـدًا
ّ
يـ ّـصــح الـتــوقــف عند هــذا التعبير الــذي
اسـتـعــانــت بــه مجموعة مــن املـســؤولــن
َ
املستقبليني على شاشات التلفزة ،حني
س ـئ ـلــت ع ــن «امل ـح ــاس ـب ــة» ال ـت ــي دخـلــت
ّ
حيز التنفيذ .ومن هذا التعبير ،انطلق
البعض للسؤال عن سبب تحييد األمني
العام للتيار أحمد الحريري عن ِمقصلة
اإلع ـ ـفـ ــاءات .ف ـهــو رأس األم ــان ــة الـعــامــة
الـ ـت ــي ت ـض ــم ك ــاف ــة امل ـن ـس ـق ـي ــات .وكـ ــان
املـســؤول عن إدارة املاكينة االنتخابية
من الناحية التنظيمية والتنفيذية.
َ
حني استقال (أو أقيل) سليم ديــاب من
ّ
وظيفته كمنسق عــام للتيار عــام 2009
(بـ ـع ــد ف ـض ــائ ــح االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات و 7أي ــار
ُ
آن ـ ــذاك) ،كـلـفــت لـجـنــة خـمــاسـيــة ضـ ّـمــت
كل مــن :هاني حمود ،راشــد فايد ،بالل
ّ
العاليلي ،سمير ضومط وفــايــز مكوك
بـمـهــام هـيـكـلــة ال ـت ـيــار ف ــي ذل ــك الــوقــت.
ق ـ ـ ــررت آلـ ـي ــة انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
مـســؤولـيــه وتـعـيــن آخــريــن ،ك ــان أولـهــا
ان ـت ـخ ــاب أح ـم ــد ال ـح ــري ــري مـ ـق ــررًا لـهــا.
باستثناء هــانــي حـمــود ،ت ـ ّـردد أعضاء
الـلـجـنــة ب ــداي ــة ف ــي تـعـيــن أح ـم ــد ال ــذي
ج ـ ــاء ع ـل ــى ش ـك ــل انـ ـتـ ـخ ــاب ،ع ـل ـم ــا أن ــه
ك ــان قــد نـجــح فــي منصبه كمنسق في

قـطــاع الـشـبــاب .أب ــدى األرب ـعــة اآلخ ــرون
ت ـســاؤالت ومــاح ـظــات ،ح ــول التعيني،
ك ــان ــت أقـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى اعـ ـ ـت ـ ــراض اصـ ـط ــدم
ب ــإص ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري على
هــذا الخيار .ثم انطلق أحمد الحريري
ّ
في تجربة إنتاج «ك ــوادره» فسلم عددًا
من الشباب املقربني منه مراكز قيادية
تابعة لــ«أمــانـتــه» .لــم تكن إدارة الرجل
ّ
للمرحلة على قدر تطلباتها .ال يتعلق
ذلــك بقدراته الذاتية ،وحسب .فظروف
التيار السياسية واملــالـيــة الـتــي رافقت
ّ
تـســلـمــه امل ـه ــام الـتـنـظـيـمـيــة كــانــت أكـبــر
مــن ق ــدرة أي ق ـيــادي عـلــى استيعابها.
وقــد تعاظمت مــع غياب الرئيس سعد
ّ
الحريري عن البالد سنوات .غياب ولد
أجنحة داخل التيار ،وعصيان الكوادر،
واعـتـبــار كــل طــرف نفسه زعـيـمــا .حتى
(أحمد) في مكان ما ،اتهم بإنشاء حزب
ّ
خاص له ،وخلق حالة مستقلة.
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة فـ ــي أيـ ــار
 ،2016وفـ ــرض املـجـتـمــع امل ــدن ــي نفسه
ّ
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ظـ ــن أح ـم ــد الـ ـح ــري ــري أن
ُ
استنساخ التجربة داخل التيار ،يمكن
أن ّ
يحقق نتيجة .بعد التجديد له كأمني
عام في املؤتمر العام األخير للتيار ،ظهر
جـنــوح بــاتـجــاه وج ــوه شبابية لتسلم
املهام التنظيمية ،سرعان ما اتضح في

لماذا ّ
حيد األمين
العام للتيار عن
ِمقصلة اإلعفاءات؟
االنتخابات النيابية عــدم قدرتها على
إدارة هذه العملية ،وقراءة الوقائع على
األرض وال ال ـن ـتــائــج .أض ــف إل ــى ذل ــك،
ضـعـفـهــا فــي أن ت ـكــون عـلــى ت ـمــاس مع
القواعد الشعبية .أكد ذلك حاجة التيار
إل ــى اسـتـعــادة بـعــض الــوجــوه القديمة
ّ
امللمة بخبايا االنتخابات ،وتعيينهم
كمستشاريني خلف الـفــريــق الشبابي،
م ـ ــن س ـل ـي ــم ديـ ـ ـ ــاب إل ـ ــى خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
وصالح فــروخ وآخرين… كانت خطوة
«ناقصة» بحسب مستقبليني يعملون
على تقييم ما جرى .ألن تطعيم الفريق
الشبابي بهذه الوجوه لم ّ
يوحد املاكينة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــل ج ــزأه ــا .وأصـ ـب ــح كل
فريق يعمل ملصلحة جهة في التيار أو
ملصلحته .طبعًا «ال ُيمكن إعفاء أحمد

ّ
يتحمل
الحريري من املسؤولية ،لكنه ال
وحده تبعات الهزيمة» ،يقول املدافعون
ُ
الحريري لم يكن
عنه ،مضيفني« :أحمد
ّ
بــاس ـت ـطــاع ـتــه وح ـ ــده أن ي ــرق ــع مــرحـلــة
طويلة مــن الـفــوضــى داخ ــل الـتـيــار قبل
أشهر فقط من االنتخابات .إال أنه بذل
أقصى جهد ممكن .ففي مدينة طرابلس
حيث كانت اإلح ـصــاءات كلها تتحدث
عن ّ
تقدم للرئيس نجيب ميقاتي ،وعن
قــدرة الوزير السابق أشــرف ريفي على
حـجــز حـصــة نـيــابـيــة ل ــه ،حـصــد الـتـيــار
ُ
نتيجة مرضية وإن لم تكن كما أرادها».
هذه النتيجة ّ
تردها املصادر نفسها إلى
«الجوالت التي قام بها أحمد الحريري
فــي طــراب ـلــس ،فـســاعــدت املستقبل إلــى
ّ
حد ما على تعويض بعض الخسارة»،
ّ
مشيرة إلــى أنــه «ح ــل مـكــان املنسقيات
ً
التي أثبتت فشال ذريعًا في استنهاض
القواعد الشعبية» .لكن األمر في بيروت
كان مختلفًا« :في العاصمة لم يستطع
أحمد الحريري إحداث أي فرق».
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة كـ ـم ــا ي ـش ــرح ـه ــا
امل ــداف ـع ــون ع ــن أح ـم ــد تـتـعـلــق بــاتـخــاذ
ال ـق ــرارات «ال ـتــي تتخطى األم ــن الـعــام،
وتتجاوزه في أحيان كثيرة» .ما حصل
نهاية األسـبــوع الفائت دليل على آلية
اتخاذ الـقــرار في «املستقبل» .لم ُينجز
أحد عملية تقييم لالنتخابات النيابية.
على العكس مــن ذلــك .فبعد يــوم واحــد
م ــن اح ـت ـف ــال ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
بما سماه «االنتصار» االنتخابي ،قرر
إعـفــاء عــدد مــن املنسقني مــن منصبهم،
وحــل جـهــاز االنـتـخــابــات .وبــالـطـبــع ،لم
ُيـسـتـشــر األم ــن ال ـعــام ول ــم يـســألــه أحــد
رأيه.
حتى اآلن ،ال ق ــرارات جــديــدة فــي األفــق.
أو األصـ ـ ـ ــح ال ي ـم ـك ــن أح ـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ت ـي ــار
املـسـتـقـبــل أن يـعـلــم م ــا ه ــي ال ـخ ـطــوات
الجديدة التي ينوي الرئيس الحريري
اتـخــاذهــا .لــذلــك يعيش كثر خــوفــا غير
م ـس ـب ــوق م ــن أن ت ـط ــاول ـه ــم «ال ـع ـقــوبــة
املـسـلـكـيــة» .ويـتـهــامــس م ـســؤولــون في
التيار بمعلومات عن أن أحمد الحريري
ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـنــأى ع ــن اإلط ــاح ــة ب ــه في
ّ
ويتحدث بعضهم عن
غضون أسابيع.
أن رئيس التيار أراد اعفاء األمني العام
من منصبه يوم السبت الفائت« ،إال أن
تدخل النائبة بهية الحريري حال دون
ذلك» .هذه الرواية ينفيها مستقبليون
آخرون ،مؤكدين أن والدة أحمد حاولت
االتصال بابن شقيقها يوم السبت ،من
ّ
دون أن تتمكن من ذلك ،وأن قرار اإلبقاء
على أحمد في منصبه ،مرحليًا ،اتخذه
سـعــد ال ـحــريــري مــن تـلـقــاء نـفـســه ،ومــن
دون تدخل من أحد.

ّ
ظن أحمد الحريري أن استنساخ تجربة المجتمع المدني داخل التيارُ ،يمكن أن ّيحقق نتيجة (مروان بوحيدر)

